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Sjögårdens konvent på Vasamuseet 29/5
Konventet kommer att handla om den nationella maritima strategin och dess påverkan på Sjögården.
EU:s blå bok handlar bland annat om maritima kustnära kluster och om möjligheten att minska miljöbelastningen genom att använda lokala sjötransporter.
Våra politiker tar ofta fram New York som förebild
när man talar om skyskrapor och nya landmärken i
form av modern arkitektur i stål, betong och glas.
Varför då inte titta på det utmärkta nät att lokal kollektivtrafik på vatten som finns i New York. Två bolag dominerar scenen med snabba katamaraner.
Dessutom finns det anslutningar till annan kollektivtrafik vid ett flertal ”sjöhållplatser”. Det gäller inte
minst alla från New Jersey som ska till finansdistrikten på Manhattan. När ska våra politiker förstå att
lokal kollektivtrafik på vatten löser problem. Se själv:
http://www.nywaterway.com

Kungaslupen Vasaorden
Sjögården tog vid förra årets konvent upp en idé att
Vasaorden borde kunna synas tydligare också i sitt
rätta element. Marinbasen har påtalat att de idag har
ansvaret för Vasaorden som ligger i Sjöhistoriskas
Båthall 2. Sjögården tycker att hon borde kunna visas
upp vid solenna tillfällen 2-3 gånger per år. En idé är
att bilda en stiftelse med vänförening – viss likhet
med Beridna Högvakten? Arrangemang för enkel
sjösättning i Wasahamnen! Sjöhistoriska bör ha en
viktig roll. Många har visat intresse för denna idé.

Vad gör DU för vårt Maritima kulturarv?
Bli medlem i flera av alla våra föreningar alltifrån
Briggen Tre Kronor till Sällskapet Galärerna och
Beckholmens Vänförening. Gå in på www.sjogard.se
Klicka på ”Medlemmar” Titta då också på Bo Ståhles
texter om Sjögården ”Föreningens område”.

Segla Shamrock
Segla skuta! Kust- och sjöfågel. Skeppsholmsgården
och Skärgårdsstiftelsen. 30/4 – 3/5. 3.300:- Kost och
logi ombord m/s Shamrock. Tillsynsman Sten Söderlund. Ewa Melin 08-679 28 04
info@skeppsholmsgarden.se

Constantia solnaskutan@bredband.net

och avslutar med Baltic Sail i Gävle. Mönstra på!

Skeppsholmsberget
Ännu inget beslut om användning. Östasiatiska museet kommer att visa delar av den världsberömda
terrakottaarmén från Kina hösten 2010. Du som läser
detta och har kunskaper om hur det var i berget, hör
av Dig. Skall vi bilda en arbetsgrupp som tar fram en
beskrivning.

Sjöhistoriska
Föredrag av Sture Wärlinder 19/3 1830 om Finska
Kriget 1808 – 1809. Bakgrund till kriget, dess förlopp
och konsekvenserna för Sverige, Åland och Finland.

Veteranflottiljen
och aktiva Örlogsfartyg vid Skeppsbron 20-25/5.

Utbildning i vårt maritima Campus
Arbete pågår med guideutbildning. Varför inte utvidga till uppsatsprojekt med sjögårdsanknytning.
Samarbete med universitet och högskolor. Lista med
ämnen inom ämnen som logistik, konstvetenskap,
historia eller etnologi. Skolklasser till Sjögården.

Varvsön Beckholmen
Ångfartyget Mariefred vid flytpontonen installerar
toalettavfallstankar. Ångmaskinen skall indikeras
under april. Ångpannan ombord i färjan Djurgården
3 befinner sig i Sävsjö för reparation. Pannan i ångslupen Tärnan repareras. Ångslupen Frithiof har första resa 21/4. Beckholmens Dockförening har 6 större projekt. Utdockning 14/4. I Västra Dockan får segelfartyget SUNBEAM ett totalrenoverat akterdäck.
Finskbyggda Jakten ELVIRA får akterskeppet renoverat med nya spant och furubord. Danskbyggda
kuttern VICTORIA SOFIE får nya spant och ekbord.
På roslagsjakten SOFIA LINNEA byts furubord.
Vid Segelfartygskajen: Löpande underhållsarbeten
på skolfartyget ELLEN. Ny inredning på segelfartyget HULDA inför seglingen till Turkiet.
Sysselsätter 15 pers på heltid. Bevarar det seglande
maritima kulturarvet. Våga - Värna - Vårda - Visa.
14/4 Utdockning Västra dockan å Beckholmen
16/5 Beckholmsdagen
20-25/5 Örlogsbesök Skeppsbron
29/5 0900 – 1300 Sjögårdskonventet Konventet
29/5 Sjöhistoriskas BÅTHALL 2 öppnar
30- 31/5 Veteranbåtsmöte i Wasahamnen

Constantia seglar Bottniska Viken runt, deltar i Tall
Ship’s Race Åbo-Klaipeda, gör ett varv runt Gotland
Besök hemsidan. Detta blad skickas till >1 800 mottagare ca 2 ggr/månad.
Meddela mig om Du eller andra vill komma med på e-postlistan eller strykas. /Gustaf "Gutte" Taube, ordf.
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